
อุปนิสัย  7  ประการ ของผูมีประสิทธิผลสูง 
                   สตีเวน อาร โควีย ( Stephen R. Covey )  เจาของแนวคิด อุปนิสัย 7 ประการของผูมีประสิทธิผล
สูง ( The 7 Habits of Highly Effective People ) ช้ีวา คําวา  “ ผูนํา ” นั้น  เปนมากกวาคําเรียกเฉพาะตําแหนง
ที่โกหรู เทานั้น  แตองคกรจะประสบผลสําเร็จไดตองมีผูนําในทุกระดับ นั่นคือ  พนักงานทุกคนขององคกร
ตองมีความเปนผูนํา โดยบมเพาะอุปนิสัยทางบวกใหเกิดขึ้นอยางแข็งแกรงจนนําองคกรไปสูเปาหมายที่
ตองการบรรลุได  
 
 

 
           
                   - In The 7 Habits of Highly Effective People, author Stephen R. Covey presents a holistic, 
integrated, principle-centered approach for solving personal and professional problems. With penetrating 
insights and pointed anecdotes, Covey reveals a step-by-step pathway for living with fairness,integrity,honesty, 
and human dignity -- principles that give us the security to adapt to change and the wisdom and power to take 
advantage of the opportunities that change creates.  

 

อุปนิสัย 7 ประการ มีอะไรบาง ? 
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร 



อุปนิสัยที่ 1  
โพรแอกทีฟ ( Proactive ) - หลักการวิสัยทัศนสวนบุคคล  
                   ตองเปนคนที่มีอิสรภาพในการเลือก มีทางเลือกของตนเองบนพื้นฐานคานิยมที่ถูกตอง และ
รับผิดชอบตอทางเลือกของตนเอง  อุปนิสัยที่ 1 จะเปนพื้นฐานของของอุปนิสัยที่ 2 – 7  ถาไมสามารถสราง
อุปนิสัยที่ 1 ได ก็จะไมสามารถสรางอุปนิสัยที่ 2 – 7 ได 

อุปนิสัยที่ 2  
เร่ิมตนดวยจุดมุงหมายในใจ - หลักการของการเปนผูนําในตนเอง  
                   หลังจากที่เรามีทางเลือกของเราเอง เราตองสรางภาพในใจขึ้นมากอน เหมือนแผนที่นําทางวา
อยากเห็นตนเองเปนอยางไร อยากเห็นผลงานเปนอยางไร จากนั้นจึงเร่ิมลงมือปฏิบัติ 

อุปนิสัยที่ 3  
ทําส่ิงที่สําคัญกอน - หลักการบริหารสวนบุคคล   

                   ข้ันนี้เปนการเริ่มลงมือปฏิบัติโดยเริ่มตนจากเรื่องที่สําคัญกอน จงยึดหลักวา “ ชีวิตน้ันสั้น ดังน้ัน
จึงควรทําสิ่งที่สําคัญในชีวิตกอน ”  เราจะทําอยางนั้นไดตองมีการบริหารเวลาเขามาเกี่ยวของ ส่ิงที่ตองทํา
คือเร่ืองสําคัญ  ไมใชเร่ืองเรงดวน หากทําไดก็จะสามารถพึ่งตนเองได 

อุปนิสัยที่ 4 
คิดแบบชนะ – ชนะ   
                   มีแนวคิดวา ถาครอบครัวได เราก็ไดดวย  ถาองคกรได  เราก็ไดดวย  แนวคิดเชนนี้ทําใหเกิด
ความรวมมือกัน หากเปนตรงกันขามกับความคิดแบบตนเองชนะ  คนอื่นแพ ก็จะเกิดการแขงขันกัน 

อุปนิสัยที่ 5 
เขาใจผูอ่ืนกอนกอนใหผูอ่ืนเขาใจเรา - หลักการผูนําระหวางบุคคล   
                   ถาไมคิดแบบชนะ – ชนะ  คนเราจะไมยอมเขาใจคนอื่นกอน การจะเขาใจคนอื่นกอนได ตองฟง
ใหมาก ๆ เพ่ือเรียนรูและเขาใจผูที่เราฟง แตถาไมฟงและพูดอยางเดียว ก็จะไมเขาใจ เมื่อเขาใจเขาแลว 
เขาจะเขาใจเราเชนกัน 

อุปนิสัยที่ 6 
ผนึกพลังประสานความตาง - หลักการรวมมืออยางสรางสรรค   
                   เมื่อเขาใจผู อ่ืนแลวจะเห็นความแตกตางระหวางบุคคล แลวจะใหคุณคาในความแตกตาง 
เหลานั้น ซึ่งจะนําไปสูความสามารถในการใชความแตกตางนั้นมาผนึกพลัง ประสานความตางได เมื่อเกิด
ความรวมมือกัน ( Synergy ) เมื่อนั้นเราจะมีชัยชนะ  หากเราสามารถพึ่งพากันได 
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อุปนิสัยที่ 7  
ลับเลื่อยใหคมอยูเสมอ - หลักการเติมพลังชีวิตใหสมดุล  
                   ชีวิตประกอบไปดวยปจจัย 4 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานสติปญญา ดานสังคม – อารมณ 
และดานจิตวิญญาณเมื่อตนเองมีประสิทธิผลสูงแลว จะโยงมาถึงอุปนิสัยที่ 8 ที่จะมุงใหฟงเสียงของตนเอง 
เขาใจความตองการที่แทจริงของตนเองและเปนแบบอยางที่ดี เปนแรงบันดาลใจใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม เขาจะ
คนพบเหมือนที่เราคนพบและจะนําไปสูความยิ่งใหญ ( The 8 th. Habit : From Effective to Greatness ) 

จะประยุกตใชอุปนิสัยทั้ง 7 ไดอยางไร ? 

                   ปญหาที่สําคัญของพนักงานองคกรก็คือ  พนักงานมักไมรูเปาหมายขององคกร  ไมรูวาองคกรกําลัง 
จะไปทิศทางไหน อยางไร ซึ่งทําใหไมเกิดการขับเคลื่อนไปขางหนา 
                   ตองทําความเขาใจกอนวาความตองการพื้นฐานของมนุษยประกอบดวย ปจจัย 4 ดาน คือ
รางกาย ( Body ) จิตใจ ( Heart ) สติปญญา (  Mind )  และจิตวิญญาณ ( Spirit ) หากขยายความของทั้ง   
4 ปจจัย รางกายจะหมายความรวมถึง ภาวะเศรษฐกิจ  การดํารงชีพใหอยูรอด ( To Live )   สติปญญารวมไป
ถึง สมอง ความคิด ทําอยางไรจะใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนา ( To Learn ) จิตใจจะเกี่ยวของกับอารมณ
และสังคม ( To Love )  และสุดทายคือ บุคคลจะดํารงชีวิตอยางมีคุณคาไดอยางไร จะสรางตํานานของชีวิต
ใหกับโลกใบนี้ไดอยางไร ( To Leave a Legacy ) 
                   จากการวิจัย โควีย ช้ีใหเห็นวาความไววางใจในองคกรมักอยูในระดับต่ํา เหตุผลที่ความไววางใจ
ระหวางกันและกันอยูในระดับต่ํา ซึ่งกอใหเกิดตนทุนสูง เพราะสติปญญาของคนไมไดเรียนรูใหมีวิสัยทัศน
หรือเปาหมายเดียวกัน  ไมไดยึดถือคานิยมในการอยูรวมกัน เมื่อไมเห็นความสําคัญเหลานี้ รางกายจึงไมได
ถูกส่ังงานใหสอดคลองกับเปาหมายหรือวิสัยทัศนดวย จึงไมมีพลังมากระตุนใหทุมเทกายใจที่จะทํางาน 
สุดทายวิญญาณที่ไวเนื้อเช่ือใจกันจึงไมมี นี่คือปจจัยดานพื้นฐานความตองการของมนุษย   
                   ในระดับองคกรแลว ส่ิงที่ทําใหพนักงานไมรูเปาหมายที่ชัดเจนขององคกร และไมปฏิบัติตาม
ความตองการขององคกร มีสาเหตุตั้งแตการขาดความชัดเจนของเปาหมายเอง  หรือไมไดอธิบาย
ความหมายใหทุกคนทราบ ทําใหไมรูวาวิสัยทัศนขององคกรจะไปทิศทางใด หรือบางคนรูแตก็ไมมีคํามั่น
สัญญาวาจะทําตามนั้นหรืออาจไมมีการแปลงไปเปนแผนปฏิบัติ หรือบางแงมุม เพราะไมไดนําไปผูก
โยงกับะบบการจายคาตอบแทน ไมมีการผนึกกําลังประสานความตาง ( Synergy ) ทําใหคนยังมองไมเห็น
วามแตกตางความสามารถของแตละคน  หรือเพราะคนไมมีความรับผิดชอบจึงไมมีการนําไปปฏิบัติอยาง
จริงจัง 
           
ทําไมพนักงานบางคนจึงอยากจะทําหรือไมอยากจะทําสิ่งที่เปนประโยชนสูงสุดใหกับองคกร  
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โควีย ตั้งคําถาม 4 คําถาม เพ่ือวิเคราะหประเด็นดังกลาว คือ 

 ถาทํางานอยูในองคกรที่มีการเมืองในองคกรมาก  และระบบการจาย
คาตอบแทนไมยุติธรรม ไดรับคาจางที่ไมเหมาะสมกับองคกร จะทําอยางไรถา
ไดรับคาตอบแทนอยางยุติธรรม แตไมไดรับการปฏิบัติอยางดี เชน ไมไดรับ
การเคารพ มีวิธีปฏิบัติของหัวหนาที่ไมเสมอตนเสมอปลายขึ้นอยูกับอารมณ  
จะทําอยางไร 

 ถาไดรับการจายคาจางที่ยุติธรรม ไดรับการปฏิบัติที่ดีจากหัวหนา แตความ
คิดเห็นที่เสนอไปไมไดรับการตอบสนอง  จะทําอยางไร 

 ถาไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม ไดลาออกจากงานไปเลย หรือ สองทําตาม
คําสั่งแตผูกพยาบาทกับหัวหนาของตนเอง  สาม ทําไปตามกฎระเบียบของ
บริษัท  สี่ รูสึกอยากทํางานรวมมือใหกับบริษัท  หา มีคํามั่นสัญญา   ทํางาน
ใหกับองคกรดวยความจริงใจ และ  หก  มีความทาทาย  ตื่นเตน  ที่จะสราง
อะไร ใหม ๆ  ใหกับองคกร 

   ถาไดรับคาจางที่เหมาะสม  ไดรับการปฏิบัติที่ดี  ไดเขาไปเกี่ยวของกับการ
ทํางานที่มีคุณคา  มีความหมายตอเรา  แตในที่ทํางานกลับมีแตการหลอกลวง
ลูกคาและคูคาหรือแมแตพนักงานคนอื่นจะทําอยางไร  

                   จากคําถามทั้ง 4 เขาพบวา พนักงานสวนใหญเลือกตอบ  3  ขอแรกมากท่ีสุด คือ ถาไดรับการ
ปฏิบัติที่ไมดีจะเปนกบฎ  หรือลาออกไปเลย  ถาไดรับคาจางที่ไมเหมาะสมแตดูแลไมดี ข้ึนอยูกับอารมณ
ของหัวหนา  ก็จะทําตามสั่ง  แตผูกพยาบาทไว  หรือ  ทําตามกฎระเบียบเทานั้น  ไมไดทําอะไรที่นอกเหนือ
ความคาดหมาย นี่เปนเพราะการจัดการของผูบริหารใชอํานาจตามตําแหนงหนาที่ที่ไดรับจากองคกรเขามา
จัดการ  แตสําหรับยุค knowledge Worker  แลว  องคกรตองการคําตอบวาพนักงานพรอมที่จะรวมมือรวมใจ
ใหกับองคกร หรือมีคํามั่นสัญญาวาจะทํางานใหเสร็จ หรือ สรางสรรคส่ิงที่ดีและมีความตื่นเตนกับสิ่งที่ทา
ทายตลอดเวลา  ซึ่งส่ิงเหลานี้จะเกิดขึ้นไดตองใชภาวะผูนําจัดการ 
                   ถาเราละเลยการดูแลปจจัยทั้ง 4 ดานของมนุษย  เทากับวาเราไดเปลี่ยนพนักงานไปสูส่ิงไมมีชีวิต  
แลวเราจะจัดการกับสิ่งของในองคกรอยางไร สวนใหญคนเปนหัวหนาก็จะเขาไปดูแลและใชวิธีกระตุนจูงใจ
ดวย Carrot-and-Stick ทําไดก็ใหรางวัล ทําไมไดก็ลงโทษ  แลวองคกรก็มุงไปสูความสําเร็จได                   
ดังนั้นบทบาทขององคกรจึงตอง กําหนด วิสัยทัศน พันธกิจและคานิยมใหสอดคลองกัน และองคกรยังตอง
ส่ือสารถายทอดใหพนักงานรับรู  วาองคกรตองการมุงไปทางไหนอยางแทจริง จึงจะทําใหพนักงานมีคํามั่น
สัญญาที่จะปฏิบัติตาม และจะตองแปลงไปสูแผนปฏิบัติอยางจริงจัง ตองใหคุณคาในความแตกตางของ
พนักงานแตละคน เพ่ือใหเกิดความรวมมือกันในการทํางาน และไมลืมที่จะสรางผลตอบแทนที่เหมาะสม
ดวย ตองทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะทําตามนั้นออกมา พนักงานคือผูมีสวนในการผลักดันองคกรอยางแทจริง 
และเขาจะทําไดก็ตอเมื่อเขาใจ เห็นความสําคัญ  และพรอมที่จะฝกตนเองใหมีภาวะผูนํา  
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